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Morgen og aften Jon Fosse Hent PDF Morgen og aften er en varm, poetisk og filosofisk roman om livets
morgen og aften, om fødsel og død og den sidste rejse. Et barn, som skal hedde Johannes, og være fisker,
bliver født. En gammel mand, som hedder Johannes og har været fisker, dør. Vi befinder os et sted på

Vestlandet i Norge, i verdens udkant, hvor vi hører om den første og den sidste dag i fiskeren Johannes’ liv,
fortalt i Fosses karakteristiske og musikalske stil. Indstillet til Nordisk Råds Litteraturpris.

Jon Fosse (f. 1959) er en af de mest produktive forfattere i norsk samtidslitteratur. Fra debuten i 1983 og frem
til i dag har han udgivet omkring 35 bøger, romaner, digte, børne- og billedbøger og en række dramaer. Med
sin særlige skrivemåde, hvor gentagelsen og musikken spiller en stor rolle, indtager Fosse en særstilling i

norsk litteratur.

"Man imponeres og bevæges over, at Jon Fosse har kunnet rense det store eksistentielle stof ned i en konkret
hverdagsramme, indledt med fødselsøjeblikket, hvor ordene bliver til, og afsluttet med dødsrejsen, hvor

sprogets forsvinden betegner det egentlige slutpunkt. Derimellem ligger et menneskeliv, så meget og så lidt.
Sådan er romanen også. Den er sin tone, sin langsomhed, sine endeløse, dagligdags optegnelser. De bliver i
sine gentagelser til en slags musik, overlejret af en metafysisk dimension. Artistisk gennemført i al sin

dagligdags beskedenhed. Men den skal man ikke tage fejl af. Fosse vil skildre det uudsigelige, det vi ikke har
ord for. Ingen i Danmark skriver i denne spænding mellem det højstemte og det dagligdags (-) og som med et

godt stykke musik, lytter man opslugt efter, mens det varer."
May Schack, Politiken

"Noget af det smukkeste, der er skrevet om et menneskes ankomst til og farvel med verden."
Karin Johansen, Kristeligt Dagblad

 

Morgen og aften er en varm, poetisk og filosofisk roman om livets
morgen og aften, om fødsel og død og den sidste rejse. Et barn, som
skal hedde Johannes, og være fisker, bliver født. En gammel mand,
som hedder Johannes og har været fisker, dør. Vi befinder os et sted
på Vestlandet i Norge, i verdens udkant, hvor vi hører om den første

og den sidste dag i fiskeren Johannes’ liv, fortalt i Fosses
karakteristiske og musikalske stil. Indstillet til Nordisk Råds

Litteraturpris.

Jon Fosse (f. 1959) er en af de mest produktive forfattere i norsk
samtidslitteratur. Fra debuten i 1983 og frem til i dag har han udgivet
omkring 35 bøger, romaner, digte, børne- og billedbøger og en række
dramaer. Med sin særlige skrivemåde, hvor gentagelsen og musikken
spiller en stor rolle, indtager Fosse en særstilling i norsk litteratur.

"Man imponeres og bevæges over, at Jon Fosse har kunnet rense det
store eksistentielle stof ned i en konkret hverdagsramme, indledt med
fødselsøjeblikket, hvor ordene bliver til, og afsluttet med dødsrejsen,

hvor sprogets forsvinden betegner det egentlige slutpunkt.
Derimellem ligger et menneskeliv, så meget og så lidt.

Sådan er romanen også. Den er sin tone, sin langsomhed, sine



endeløse, dagligdags optegnelser. De bliver i sine gentagelser til en
slags musik, overlejret af en metafysisk dimension. Artistisk

gennemført i al sin dagligdags beskedenhed. Men den skal man ikke
tage fejl af. Fosse vil skildre det uudsigelige, det vi ikke har ord for.
Ingen i Danmark skriver i denne spænding mellem det højstemte og
det dagligdags (-) og som med et godt stykke musik, lytter man

opslugt efter, mens det varer."
May Schack, Politiken

"Noget af det smukkeste, der er skrevet om et menneskes ankomst til
og farvel med verden."

Karin Johansen, Kristeligt Dagblad
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